








สรุปรายงานผลการด าเนินงานภาพรวมโครงการ 
โครงการภายใต้แผนงาน/โครงการท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 

ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 

“โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน” 
กรมปุาไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
1. สรุปสาระส าคัญ (สภาพปัญหา / ความต้องการ)  
      จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน 
ท าให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมทุกประเทศทั่วโลกทรุดตัวและชะลอตัวลงไม่เว้นแต่ในประเทศไทย           
กลุ่มผู้ประกอบการจ านวนมากโดยเฉพาะรายย่อยไม่สามารถด าเนินธุรกิจได้และขาดสภาพคล่อง บางแห่งต้อง
ปิดกิจการหรือลดจ านวนอัตราแรงงานลง ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อประชาชนทั้งที่เป็นแรงงานในระบบและ
นอกระบบ ขาดรายได้ หรือบางรายถึงขั้นถูกเลิกจ้าง แรงงานจ านวนมากที่อาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจหรือเขต
เมืองใหญ่จึงพากันอพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน รัฐบาลจึงได้ออกพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้
เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 วงเงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท โดยหนึ่งในแผนงานที่ระบุใน พ.ร.ก. ฉบับนี้ คือ 
แผนงานที่ 3 กรอบวงเงินฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม 400,000 ล้านบาท ภายใต้แผนงาน ที่ 3.3 แผนงานส่งเสริมและ
กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน   

กรมปุาไม้ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟ้ืนฟู ดูแลรักษาทรัพยากร
ปุาไม้ของชาติ ประกอบกับมีศักยภาพด้านทรัพยากรปุาไม้ งานวิจัยที่ตอบสนองต่อการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต
กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน และมีเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง การด าเนินกิจกรรมด้านปุาไม้ในรูปแบบต่างๆ 
ประกอบกับงานของกรมปุาไม้ เป็นงานที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ปุาไม้และชุมชนทั้งในและนอกเขตปุาไม้        
จึงมีความจ าเป็นต้องจ้างงานประชาชนให้มีรายได้ในท้องถิ่น รวมทั้ง พัฒนาทักษะของผู้รับจ้าง เช่น จัดท าข้อมูล    
ในระบบภูมิสารสนเทศ การปลูกไม้เศรษฐกิจ การเพาะช ากล้าไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้และของปุา เป็นต้น กรมปุาไม้          
จึงได้เสนอ “โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน” โดยมีระยะเวลา
ด าเนินโครงการ 1 ปี สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ พ.ร.ก.ฯ ได้    
อีกทั้ง ยังเป็นการสนับสนุนมาตรการของรัฐบาลในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้รูปแบบของการจ้างงานในชุมชนท้องถิ่นทุกภูมิภาค         
ทั่วประเทศ ซึ่งครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ได้แก่ ประชาชนทั่วไป เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์ไม้ และบัณฑิต  เม่ือประชาชนมีรายได้เกิดก าลังซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคภาคครัวเรือน        
จึงสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศฟื้นตัว  
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2 วัตถุประสงคโ์ครงการ  

2.1 เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน โดยการจ้างงานให้เกิดรายได้แก่ประชาชน      
ในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                     
รวมทั้งสร้างทักษะอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน จากกิจกรรมด้านปุาไม้ตามศักยภาพชุมชน 

 2.2   เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมปุาไม้ ด้วยรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ อนุรักษ์ ปกปูอง รักษา
พ้ืนที่ปุาไม้โดยชุมชน 

 2.3   เพ่ือผลิตกล้าไม้พันธุ์ดี สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้มีค่าเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง      
และในชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของภาครัฐและเอกชน  

2.4  เพ่ือได้ข้อมูลการส ารวจการครอบครองที่ดินปุาสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ 
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)  

3 ระยะเวลาด าเนินงาน 1 ปี  (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 

4 มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 

5 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (เงินกู้) วงเงิน 863,363,000 บาท 

6 ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์โครงการ (Outcome) 

6.1 ประชาชนได้รับการจ้างงาน 30,820 คน 

6.2 เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟปุา 2,174 เครือข่าย 

6.3 ผลิตกล้าไม้พันธุ์ดี 70 ล้านกล้า 

6.4 ข้อมูลการส ารวจการครอบครองที่ดินปุาสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. 
3,000 หมู่บ้าน 

6.5 บริหารจัดการปุาชุมชนตามความต้องการของชุมชน 2,000 แห่ง 

7  ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ  

 7.1  ชุมชนมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น 7,506 แห่ง จากการสร้างอาชีพและสร้างรายได้
ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เกิดการจ้างแรงงาน 30,820 คน    

      7.2  กล้าไม้พันธุ์ดี 70 ล้านกล้า ส าหรับสนับสนุนทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน 
 7.3  เกิดการสร้างจิตส านึกในการรักปุา ความสามัคคีในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมในรูปแบบเครือข่าย

อาทิ เครือข่ายปูองกันไฟปุา เครือข่ายปุาชุมชน สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนและพ้ืนที่ปุาไม้  
รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนในท้องถิ่นกับหน่วยงานภาครัฐ  สามารถ
ด าเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องจึงเกิดความยั่งยืน 

 7.4  ข้อมูลการส ารวจการครอบครองที่ดินปุาสงวนแห่งชาติ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎรที่ถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ปุาสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ 
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 

 7.5 ประชาชนได้รับการฝึกทักษะการปฏิบัติทางด้านการออกแบบและทักษะในการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้และ
จ าหน่วยบนตลาดออนไลน์ สามารถสร้างรายได้ เสริมทักษะอาชีพตนเองและครอบครัวต่อไปใน
อนาคตได้ 
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8.   ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (สิ้นสุดโครงการ) (หน่วย : ล้านบาท) 
 

โครงการ/กิจกรรมโครงการ 

ผลการปฏิบัติงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ผลงาน

ด้านป่าไม้ 
จ้างงาน 

 
(คน) 

วงเงิน
ครม.
อนุมัติ 

วงเงิน 
ใช้จ่าย 

วงเงิน
คงเหลือ 

โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้  
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน 

 30,820 863.3630 859.1719 4.1911 

1. เสริมสร้างศักยภาพสมาชิกเครือข่าย 
ความร่วมมือในการควบคุมไฟปุา  
เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน  

2,174 
เครือข่าย 

19,800 

 

2. รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
เพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนใน
ท้องถิ่น  
- ผลิตกล้าไม้พันธุ์ดี 

183 แห่ง 

70    
ล้านกล้า 

1,410 

3. ส ารวจการครอบครองที่ดินปุาสงวน
แห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ 
คทช. เพ่ือรองรับการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาไม้ 

3,000
หมู่บ้าน 

3,300 

4. สร้างเศรษฐกิจชุมชนจากปุาชุมชน 2,000
แห่ง 

6,000 

5. พัฒนาอาชีพของกลุ่มแรงงาน 
ที่อพยพกลับท้องถิ่นเพ่ือกระตุ้น
เศรษฐกิจชุมชน 

149 แห่ง 310 

      5.1 พัฒนาการผลิตภัณฑ์ไม้เพ่ือ
การตลาดออนไลน์ 

ผลิตภัณฑ์
ปุาไม้

ต้นแบบ 
480 ชิ้น 
4 แห่ง 

20 

      5.2 ส่งเสริมและสืบสานงานพระราชด าริ  145 แห่ง 290 
 

9  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
 - ไม่มี - 
10  รายงานผลส าเร็จโครงการ 
 - กรมปุาไม้จัดท ารายงานรายงานผลส าเร็จโครงการพัฒนาปุาไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจชุมชนไปยัง 3 หน่วยงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 1) ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ          
2) ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  

- กรมปุาไมจ้ัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ ครบถ้วนทุกกิจกรรมโครงการ และเผยแพร่ผ่านทาง 
www.forest.go.th/loan หัวข้อ “รายงานฉบับสมบูรณ์” 

13 
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ภาพกิจกรรมด าเนินการ 
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สรุปข้อมูล 

ส านักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปุาไม้ 
พฤศจิกายน 2564 






















